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Generalforsamling  

Ny dato : Tirsdag den 9. juni 

  Ny adresse – se side 7



Kontakt: 
Solens Børn 
Formand 
Aase Johannessen 
Lykkesholms Allé 3 D, 1.tv. 
1902 Frederiksberg C 
Tlf.: 2236 7037 
 
Hjemmeside og mail: 
www.solensboern.dk 
info@solensboern.dk 
 

Sekretær 
Merete Vexby 
Tlf.: 4140 1948 
 

Bente Braarud 
Tlf.: 2463 1484 
 

Frederick J. Rousset  
Tlf. 2184 7353 
 

Merete Boye-Hansen 
Tlf. 2167 8406 
 

Jette Espersen 
Tlf. 2062 7645 
 

Barbara Rousset Thomsen 
Tlf. 2615 7171 
 

Jens Laurits Sørensen  
Adresse: Cusco, Peru 
 

Indholdsfortegnelse: 
 

Side: 

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. FARVEL TIL INTI RUNAQUNA WASIN 

5. Bertha og Manon præsentation 

6. Thomas præsentation  

    7. Indkaldelse til generalforsamling 

    8. Foto’s fra Projekt Mantay 

    

     

     

    

 

  

 

Kontingent:  250. kr. p.a. 
indbetales til: 
Merkur Andelskasse 
Reg.: 8401 konto 1038589 

Donationer: 
Uden skattefradrag 
Indsættes på:  
Reg.: 8401 konto 1038589  
 
Med skattefradrag 
(Max. 16.600,00 kr. i 2020) 
Indsættes på: 
Reg.: 8401 konto 1017534 
 

Oplys navn og cpr. nr. til 
Merkurfonden 
 

Giv besked til bestyrelsen, hvis 
du har særlige ønsker om, 
hvad donationen skal 
anvendes til. 

Logo design: 
Anne Hedegaard 
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http://www.solensboern.dk/
mailto:info@solensboern.dk
https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Flag_of_Peru_(state).svg
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Nyt fra bestyrelsen: 

 

Godt nytår til alle vore medlemmer og samarbejdspartnere. 

 

I det forgangne år var vi ikke så heldige som vi plejer at være, når det gælder 

julemarkeder på Steiner Skolerne. Vi blev denne gang ikke inviteret til at 

komme på Københavner Skolen, på trods af høflige henvendelser fra vor side, 

men nej, alt var optaget. Det var rigtig ærgerligt, da vi altid har solgt godt der. 

Vidar Skolen i Gentofte ville dog gerne se os, så som den eneste skole mødte vi 

op der og havde heldigvis et godt salg. 

 

Udover julemarked har vi været i Hvalsø Magle ved Ringsted. Det var første 

gang vi var der. Vi stod sammen med andre på en mark i stormvejr, så vi måtte 

tøjre alle vore varer fast til bordene. Det var alligevel rigtig hyggeligt og rart. 

 

Vi har også været på Lysglimt, som efterhånden er blevet en tradition, og vi har 

været med i Ansgar Kirke’s tøjbyttedag. Sidst men ikke mindst deltog vi også i 

Ansgar Kirke da præst Birgitte Knudsen havde 25 års jubilæum. Her var det 

også en dejlig dag. 

 

Hvordan ser fremtiden så ud i Solens Børn.? 

Ja, som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen den 15. april, så er 

der 4 bestyrelsesmedlemmer der stopper, samt vor revisor. 

 

Det er et velvalgt tidspunkt, da vi jo har sagt farvel til Inti Runaquna Wasin og 

har startet et nyt projekt ”Mantay”. Læs mere om dette på side 4 

 

Nye kræfter tager over på dette projekt. To friske piger stiller op til bestyrelsen 

og en ny revisor er der også fundet, så alt tegner lyst.  

Se beskrivelse af de nye bestyrelsesmedlemmer på side 7. 

 

De afgående bestyrelsesmedlemmer vil dog fortsat være medlemmer i Solens 

Børn og har lovet at være behjælpelige, hvis der er behov for dette, fx især til 

markeder. 
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FARVEL TIL INTI RUNAQUNA WASIN – 
 
GODDAG TIL PROJEKT MANTAY 
 

Inti startede i 1999, hvor JENS KAUNA SØRENSEN blev bekendt med det – efter 

mange rejser frem og tilbage mellem Danmark og Peru, hvor tiden i Danmark 

blev brugt til at tjene penge, som blev videre brugt i Peru på fattige gadebørn, 

hvor Inti så småt startede op i en lejlighed, hvor LUZ MARINA ARES var med til 

at danne et gadebørnsprojekt og hvor JENS i Danmark vha. Merkur Andelsbank 

og diverse venner fik startet SOLENS BØRN, en velgørende forening, der ved 

hjælp af salg af Peru varer i Danmark, kunne sende penge til INTI – I dag er INTI 

selvkørende og har ikke den store brug for hjælp, deres fokus er et andet, så vi 

har valgt at sige  farvel og held og lykke med fremtiden SAMT 

Goddag til PROJEKT MANTAY, et projekt, der ligger midt i det fattigste område 

af Cusco. Projektet hjælper børn og unge mellem 11 og 18 år, der har fået børn 

der ikke kan få hjælp af familien, der skal lære at passe børn, og passe på sig 

selv. Projektet har været i gang i siden xxxx og har fået økonomisk støtte fra en 

tysk organisation. Det er gennem Jens vi har lært Mantay at kende og vi glæder 

os til at kunne hjælpe hvor der et oplagt behov for hjælp. 

Vores hjælp vil være til konkrete projekter, såsom uddannelse af de unge 

piger, udslusning og / eller indslusning i projektet. Vi ved at i mange lande, og 

bla. i Peru, er der ingen offentlig hjælp at få når kvinden bliver gravid. Der er få 

børneinstitutioner, de fleste privat ejede og dermed ret dyre. Vi glæder os til at 

se nogle gode resultater ved det fremtidige samarbejde.  

Samtidig vil SOLENS BØRN få nye medlemmer i bestyrelsen, Bertha og Manon, 

hvilket vi byder dem velkomne og andet sted i bladet kan I læse deres egne 

bevæggrunde for at gå ind i arbejdet med SOLENS BØRN. Frederik, Jette og 

Barbara forbliver i bestyrelsen. 

Samtidigt fratræder Aase, Bente, Merete V og Merete B. Vi syntes det er på 

tide at der kommer nye unge kræfter til – vi siger alle tak for nogle spændende 

år med mange gode oplevelser. 

 



5 
 

Vores revisor Morten fratræder også, vi takker ham meget for det arbejde han 

har udført for os. Ind træder Thomas Grøn Enggaard Nielsen som ny revisor. 

Thomas har også skrevet lidt om sin baggrund for at indgå i samarbejdet i SB. 

Bertha skriver: 
 

Jeg hedder Bertha og er født i Peru, men har boet i Danmark i 27 år.  Jeg er 

Steinerpædagog, skuespiller, dramalærer og storyteller.  Jeg er også medlem af 

en dukketeatergruppe med 4 andre kvinder i Beder, hvor jeg bor. Jeg laver 

filtdukker og  dukker til sydamerikanske fortællinger som jeg fortæller til 

forskellige arrangementer eller skoler, børnehaver, osv. Udover det er jeg også 

feng shui konsulent og skal snart prøve at være rejseleder og oversætte til to 

gruppe af danskerne i junglen i Peru. 

Rejsen er snart, og derfor vil jeg give Frederick Jovan Rousseau fuldmagt til at 

representere mig hvis der er at jeg ikke kan nå at være i general forsamling i år. 

Jeg stiller mig til rådighed som bestyrelsesmedlem, da jeg har kendt Solens 

Børn siden 2007 og har været medlem af foreningen sidenhen. Jeg havde 

mulighed for at være i Cusco i ca. 5 måneder i 2007-2008 som praktikant, da 

jeg studerede til Steiner pædagog den gang, hvor jeg lavede teater med børn 

fra Inti Runakuna Wasin. At støtte projekt Mantay er en god mulighed, synes 

jeg, til at kæmpe imod kvinders undertrykkelse i Peru og støtte de unge mødre 

til at klare sig uafhængig af andre og hjælpe dem til at styrke deres selvtillid. 
 

Jeg glæder mig til at møde jer. Hilsen fra Bertha. 

Manon skriver: 

 

Mit navn er Manon Kristensen, og jeg læser psykologi i København.  

Første gang jeg hørte om Solens Børn var som 10-årig i 2004, da jeg mødte 

Jens, der også er i bestyrelsen.  

Jens fortalte mig om sit møde med gadebørnene i Cusco. Han forklarede mig 

blandt andet om den kriminalitet mange af gadebørnene var udsat for, hvor en 

af årsagerne var, at mange af dem ikke have CPR-numre.  

Jens fortalte om et hus, hvor børnene kunne komme og lave lektier, lege og 

have et sted at være. Da Jens senere flyttede til Peru og jeg blev ældre, tog jeg 

i 2017 ned og besøgte ham. Her var jeg i nogle uger i Inti Huahuacuna, der er et 
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projekt som Solens Børn har støttet, men som er blevet selvkørende.  

Jeg fulgte også et projekt, der var ved at blive startet op længere oppe i 

bjergene. Siden mit møde med Solens Børn, har jeg været inspireret til at lave 

frivilligt arbejde, og pladsen i bestyrelsen, ser jeg som muligheden for dette. 
 

Hilsen fra Manon 

Thomas skriver: 
 

Jeg har en mangeårig baggrund som Økonomichef fra en række virksomheder, 

der størrelsesmæssigt strækker sig fra unge Start-ups til datterselskaber af 

multinationale selskaber.  

Op gennem 0’erne gennem ansættelser som Økonomichef. Og fra 2008 og til i 

dag, gennem eget firma, Kom i gang nu. 

De senere år har en stor andel af kunderne været socialøkonomiske 

virksomheder, samt virksomheder med fokus på miljøbæredygtig udvikling. 
 

Hilsen fra Thomas 

Fotos fra blæsende Hvalsø Magle marked og nederst foto fra Vidar julemarked 
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Indkaldelse til generalforsamling i Solens Børn 
 

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00 

Amsterdamvej 11, 2300 Kbh. S. - Ring på hos Vexby 

Corona retningslinjer vil blive overholdt 

 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent & referent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Forelæggelse af årsregnskab og fastsættelse af kontingent for 2021 

4. Indkomne forslag 

 Fra medlemmerne 

 Fra bestyrelsen   

5. Valg til bestyrelsen  

 Aase Johannessen modtager ikke genvalg 

 Bente Braarud    modtager ikke genvalg 

 Merete Vexby  modtager ikke genvalg 

 Merete Boye-Hansen modtager ikke genvalg 

 Jette Espersen  modtager genvalg 

 Manon Kristensen Nyvalg 

 Bertha Pagaza  Nyvalg 

6. Valg af revisor 

 Morten Jørgensen  modtager ikke genvalg 

 Thomas G. E. Nielsen Nyvalg 

7. Eventuelt  

Tilmelding: af hensyn til kaffe/the og kage, bedes du venligst give besked om 

din deltagelse enten pr. mail til: info@solensboern.dk eller tlf. nr.  22 36 70 37.  

På forhånd tak. 

 

Bemærk at forslag til dagsordenens punkt 4 skal være Aase Johannessen i hænde 

senest den 25. maj  2020, med post / mail til: 

Aase Johannessen, Lykkesholms Allé 3 D 1.tv., 1902 Frederiksberg C eller pr. 
mail til info@solensboern.dk  

 

Vi vil glæde os til at se dig til generalforsamlingen. Når regnskabet for 2019 
foreligger, vil det blive offentliggjort på hjemmesiden www.solensboern.dk  

mailto:info@solensboern.dk
mailto:info@solensboern.dk
http://www.solensboern.dk/
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Billeder fra projekt Mantay 

 
 

 

 

 


